






























Космическият телескоп “Хъбъл”

допринася за откриването на 

нови планети 

в края на  Слънчевата система

Някои от тях са по-големи от Плутон.







Плутон вече не е 9-та голяма планета 

около Слънцето.

Той оглавява част от семейството на 

нов клас обекти в Слънчевата система

ПЛАНЕТИТЕ-ДЖУДЖЕТА



















































NGC 265 NGC 290





С раждане и смърт 

започва и свършва всичко.

Самата Вселена – също.

Само животът може да е 

споделена самота.



Звездите умират, 

криейки се отново 

в мъглявини от газ и прах, 

разпилявани после от 

агонията на слънцата

но продължаващи да пронизват  

мрака като зеница на





























Животът на най-големите, 

оставили най-ярка следа

е най-кратък.

Дори в смъртта си те са велики.

Неутронните звезди

и черните дупки

поразяват въображението.







Тленните останки на огромните 

звезди са с не повече от 

10-на слънчеви маси.

В недрата на галактиките обаче се 

крият истински чудовища

СВРЪХМАСИВНИТЕ

ЧЕРНИ ДУПКИ

колкото стотици милиони слънца!



Свръхмасивни черни дупки

са открити в недрата на почти 

всяка галактика.

Големината им зависи от големината 

на галактиката. 

Случайно ли е това?









Свръхмасивните черни дупки в центъра 

на галактиките имат богато меню. 

Мощната им гравитация докопва 

всичко наоколо и те го 

изгълтват с чудовищен апетит. 

Преди поредната хапка, 

разкъсаните на частици звезди се 

устремяват шеметно към огромната паст 

и просветват за последно сбогом.









Както хората, така

звездите и галактиките 

споделят живота си със себеподобни.

Сякаш танцуват и образуват 

причудливи фигури.

















Космическият телескоп “Хъбъл” 

надникна в процеса на 

сътворение на галактиките 

и структурата на куповете галактики.

Като мощна машина на времето

той ни пренесе на повече от 

13 милиарда години в миналото, 

когато се е раждала Вселената.









често се получават изкривени до неузнаваемост 

образи на далечни вселенски обекти



като от купа галактики Abell 2218



мощта на съвременната наблюдателна  

наземна и космическа техника допълват 

вселенските гравитационни лещи



те усилват светлината на невъобразимо 

далечните във време-пространството

първични вселенски структури







За учудване е не това, че 

Вселената е безгранична, а това, че 

човекът е способен да разкрие нейните тайни.
Блез Паскал




